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Vrijdagavond 20 september

Bijeenkomst voor de senioren, zowel Dames als

Heren (1 en 2) f(

TIJD: 20.30 uur

Onderwerp: Wat gaan we doen in het komende seizoen.

Henk van Gameren (tel 023 - 5716815)

******

Bestuursverslag over het seizoen 1995/1997

Terugkijkend op het afgelopen seizoen moeten we vaststellen dat er sprake is van een

dieptepunt in het beslaan van de Zahdvoortsche hockeyclub. Ofschoon wij van mening •
-

ziindat we enorm veel arbeid verricht hebben het afgelopen jaar hebben wij het

merendeel van onze inspanningen moeten besteden aan niet hockeyzaken en indien het

wel hockeyzaken betroffen meer aan het rechtzetten van zaken dan aan de opbouw van de

vereniging.

Dat het afgelopen jaar anders zou gaan lopen dan een normaal seizoen was bij de vorige

algemene ledenvergadering reeds te voorzien. Later in dit verslag komen we uitgebreider

terug op de zaak waarover wc met wülen spreken maar waaraan we onze aandacht

hebben moeten geven en ook in de nabije toekomst nog moeten geven.

Eerst willen we de gang van zaken aangaande de vereniging zelf nabeschouwen.

Algemeen

hl het afgelopen jaar hebben wc als besta» een tweetal mutaties ondergaan Om hem

moverende redenen is de voorzitter na nog geen jaar van het bestuur deel uit te hebben

gemaakt opgestapt. De taken zijn waargenomen door de vice voorzitter Ruud WiJhgeis
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voorzover dit niet conflicteerde met zijn functie bij de Gemeente Zandvoort. In dat geval

namen andere bestuursleden de honneurs waar. '

Ook hebben wij afscheid genomen van Ron Kóodhart Sr. . welke zijn baan niet langer kon

verenigen met het intensieve werk van een TC lid.

In 1995 vierden wij ons 60 jarig bestaan. Door diverse oorzaken en weinig medewerking

vanr*.de vereniging zelf is de viering beperkt gebleven tot een lèestdag in november

voo. .and jaar. Naast een rcccptieachtige bijeenkomst was er ' s avonds een groot feest.

Met name het middagprograrnma was een weerzien tussen vele (oud)leden die

herinneringen ophaalden aan ons al lange bestaan.

Technische commissie

Senioren

Een groot aantal opzeggingen aan het einde'van het seizoen 1 994/1 995 zorgde ervoor dat

de bezetting van met name déxirie hcrenelftallén céhkfappé zaak werd. Toen er aan hel

begin van het seizoen ook nog enkele leden zónder opgaafvan reden niet aan hun

sportieve verplichting voldeden was daar de noodzaak om het derde herenelftal uit de

competitie terug te moeten trekken. De spelers werden vervolgens over de twee

resterende.elftallen en de veteranen verspreid' Helaas moesten wij constateren dat zelfs

het respectabele aantal van zestien spelers voor heren TI niet voldoende mocht zijn om een

aantal wedstrijden compleet te spelen of deel te nemen aan een door de vereniging betaald

toernooi. Door Henk van Gameren is in een aantal gesprekken dit elftal weer op de rails

gezet en is met horten en stoten weer een trein op gang gekomen welke vanaf dit seizoen

weer op tijd zal gaan rijden.

He-7 ~
I kende een uiterst moeilijk jaar en mocht blij zijn dat er in hun competitie een

elftfa! aanwezig Was dat er helemaal niets van bakte daar anders degradatie een feit was

geweest. Daar de spelers Flofris Goezinnë als coach niet langer aanvaardbaar achten is het

seizoen begonnen met als coach Peter Castien. Deze heeft na een aantal wedstrijden

reeds aan het bestuur aangegeven dat ook hij weinig met dit elftal kon beginnen, na

gesprekken met het bestuur heeft hij de functie van coach nog enige maanden

volgehouden maar in het voorjaar voor het einde van !de competitie heeft hij de pijp aan

maarten.gegeven. De heren.hebben het seizoen zonder coach afgemaakt.onder leiding van

speler/aanvoerder Mare Stoopman. Daar een aantal spelers aan het einde van het vorige

seizoen als lid hebben bedankt hielden wij ons hart vast voor dit elftal. Door terugkomst

van oudere,, leidinggevende spelers, en aan een toename van een behoorlijk aantal nieuwe

spelers is de trainingsarbeid in het begin van het seizoen aanzienlijk toegenomen en

hebben wij vertrouwen dat het elftal onder het voorlopig coachschap van Henk van

Gameren snel zijn draai zal vinden.

. ;
:
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Bij de dames kende ook dames ïï een moeilijk seizoen. Door een krappe bezetting was
het niet altijd mogelijk om elf speelsters in het veld te brengen. Toch ging men '--..-; ..,,

voortvarend van start en is het kampioenschap op een haar na gemist. Maar aangezien in

deze poule ook de tweede plaats recht gaf op promotie speelt dames H aanstaand jaar in

de reserve derde klasse. Helaas is de aanwas van speelsters-in tegenstelling tot de heren,

tot op heden, nog niet zo groot geweest. Dit betekent dat dames II voorlopig met een

krappe maar hechte bezetting het seizoen zal ingaan.- "' ' ''

Begin van het vorig seizoen was Dames I het zorgenkindje voor het bestuur. Dé eerder

aan dit elftal uitgereikte Hanna Hanrath beker bewijst' dat dit niet terecht was. Ofider

leiding van coach Reiner Slotemaker is er een hecht team geformeerd dat na wat aanloop

perikelen bewezen heeft zich goed staande te kunnen houden in de derde klasse. Met ,

name over de coach is het bestuur te spreken omdat deze met een ongebruikelijke aanpak,

voor velen van ons, heeft laten zien dat er mogelijkheden zijn met dames I. Dat zijn wijze.

,

van benaderen nog niet door een ieder is geaccepteerd constateerden wij echter afgelopen

week weer, waarde dames een zwaar bevochten overwinning behaalden op degradant

Hoorn, waar een ouder van een van de meisjes het nodig vond zijn dochter aanwijzingen

te geven alsofhet een juniorenwedstrijd betrof. Overigens is het bestuur van mening dat

ook juniorenwedstrijden door een coach worden begeleid en niet door de ouders.

De selecties worden het komende seizoen getraind door Reiner die dit heeft overgenomen

van Raymond Leffelaar welke om persoonlijke redenen hier niet verder mee door kon

gaan.

Jeugd

Als kampioen kon. Jongens B. de competitie afsluiten. Dit elftal, dat in achterliggende .

(

jaren, onder leidingvan Niki Gatsonides en. Gert Jan Cense, al menigmaal heeft

gezegevierd, moet het komende jaar de eer verdedigen in de A Categorie.

Meisjes A heeft lange tijd de ranglijst aangevoerd maar daar het seizoen voor hen iets te

lang duurde werd het kampioenschap nipt gemist.

Het eeuwige probleem met de indelingen leidde ertoe datjongensD het in eerste instantie

wei erg moeilijk had met indeling in de eerste categorie maar na teruggang in de tweede

categorie hebben ze zich bovenin weten te handhaven. Ook meisjes C was sterk ingedeeld

en heeft zich na in eerste instantie ie hebben gehandhaafd in de top van het klassement

terug moeten laten zakken naai
-

de middenmoot. Gezien de hoogte van de indeling van het

elftal geen geringe prestatie.

Meisjes E speelden in de eerste categorie en met succes. Van dit elftal heeft de vereniging

dan ook nog wat te verwachten.

Bij de jongens E6 was sprake van een opbouwfase. Door de wekelijkse training is hun

"
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spel ontwikkeld van een spelletje hockey naar een georganiseerd hockeyspel wal tot
betere resultaten leidde aan het einde van het seizoen.

Alle teams hebben een ofmeerdere toernooien bezocht in het voorbije seizoen Voor deA
jeugd en de B jeugd was sprake van een meerdaags toernooi. Zandvoórl is door zijn goede

defeTsten
g Van ****?* graag ***** gast en meest(d ook &*&&&&! met name op

ZeL ^aniseerden we weer ons traditioneleA toernooi waar 32 teams aan deelnamen en
waarvoor het aantal aanvragen nog vele malen hoger was.- Ofschoon er sprake was van
een goed georganiseerd en succesvol toernooi hebben we beslotenom de kwaliteit te laten
prevaleren en zullen we aanstaandjaar slechts 24 teams laten deelnemen.

Tevens organiseerden we de E mnüspelendag. Ook dit evenement was succesvol te
noemen en wederom is onze vereniging gecomplimenteerd door de hockeybond voor de
goede organisatie. , _ .

Het sneeuwbaUentoeraooi kon 'dobr slechte weersomstandigheden geen doorgang vinden
en is door een vierluik vervangen: -

'

.• • ,:
.

Ofschoon onze doelstelling tot het hebben van een elftal in elke categorie niet tol de
mogelijkheden behoort is de aanwas bij de jongste jeugd dusdanig dat wij de hoop
uitspreken dat-d,t over enigejaren wel tot de mogelijkheden gaat behoren. Deze aanwas
voorgekomen uit de actieve werving en het naijl-effect van de olympische spelen heeft

'

onze voortdurende aandacht. Doelstelling is deze situatie uit. te buiten, door goede
begeleiding van ouders en kinderen, door goede trainers en coaches, zodat de.opbouw van
onder ml gegarandeerd is. ...

Trir ^key

In het verleden van deze vereniging is deze activiteit ooit opgestart als zogenaamde
ouder-jeugdüammg. Vrijwilligers leerden de ouders van onze jeugdleden om te gaan met
bal en stick door praktische invulling hiervan. Achterliggende gedachte was dat de ouders
toch aanwezig waren en het clubhuis toch open was. ••-.-;
Met deze^zelfde activiteit in het achterhoofd zijn wij vorig jaar op de oude wijze van start
gegaan. Al snel bleek echter dat er behoefte is aan een nieuw type .sport; het trimhockey

'

Reeds nu is er sprake van dat met alleen de ouders van jeugdleden zich. massaal op deze
activiteit storten maar ook veel mensen welke nog geen binding met onze vereniging
hadden. Naast de groep van de zondagochtend is een andere groep op dondcravond
begonnen en pal voor de zomer een specifieke groep dames op de woensdagavond.

De zondagochtendgroep heeft inmiddels haar eerste toernooi achter de rug en is
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voorbereidingen gestart om volgend jaar een eigen toernooi te organiseren.

Barcomraisie

Zoals later uit het financieel verslag ook zal blijken is ook het hele bargebeuren dit jaar

minder positiefdan andere jaren. Was er voorgaande j aren, in financieel opzicht sprake

van een positieve tendens, in dit jaar is daar kentering in gekomen. Ofschoon wij van

mening zijn dat er sprake is van voldoende.enthousiasme zullen een aantal zaken strakker

dan voorgaande jaren geregeld dienen te worden. Met name het cumuleren van
f

werkzaamheden bij een en dezelfde persoon, die overigens nog veel meer voor de

vereniging doet, het inkoopbeleid, en de organisatie rondom de bar en barbezetting zijn

aandachtspunten welke in dit jaar nader bezien en in positieve zin bijgesteld moeten

worden. .-,,. -.•--:

Tocrnooiconmiissie

Onder auspiciën van deze commissie zijn het traditionele Paastoernooi en het A-toernooi

georganiseerd. Beide toernooien zij wederom als succesvol te bestempelen. Is het bij het

paastoernooi moeilijk om deelnemers te vinden bij het A-toernooi ontstaat al snel een

wachtlijst. Ook de kwaliteit van de teams baart ons zorgen. Toernooien gaan uiteraard

niet alleen om hockey maar ook om gezelligheid. Toch stellen we vast dat de nadruk meer

en meer komt te liggen op de gezelligheid en minder op het hockey. Voor het A-toernooi

is een van de maatregelen het aantal deelnemers terug te brengen en meer op de kwaliteit

te letten. Voor het paastoernooi geldt, helaas, dat het aantal teams dat zich inschrijft niet

dusdanig is dat een selectie op kwaliteit gemaakt kan worden. Afgelopen jaar hebben

naast alle jeugdteams, dames en heren II een toernooi vanuit de vereniging gezocht. Een ..
,

algemene tendens is echter, zoals ook op ons paastoernooi is te zien, dat je met meer met

je eigen team een toernooi bezoekt maar met een aantal hockeyende vrienden of

vriendinnen.

Scheidrechterscommissie

Onder leiding van Jeroen Goezinne zijn het afgelopen seizoen weet een aantal

scheidsrechters aan ons al ruime bestand toegevoegd. Zandvoort heeft naast een amper

bestaand scheidsrechtersprobleem ook kwalitatief goede arbiters, zoals gehoord wordt,

van de ons bezoekende verenigingen. Ofschoon de spelregels jaarlijks ingrijpend

wijzigen, zoals dit jaar het wegvallen van de buitenspelregel, is door bijscholing en goede

uitleg van de regels in. de Garnael de kwaliteit van ons hele corps goed té noemen.

Gamael

In het voorgaand seizoen moesten we afscheid nemen van redacteur Laurens de Kuyer.
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Opgevolgd door Mare Meyer, die bijgestaan door Marijke Kleyhorst, van de Garnael een

goed leesbaar blad heeft gemaakt . Een nieuwe standaardlayout, een vaste indeling,

gelardeerd met plaatjes en zelfs foto 's behoort nu tot de mogelijkheden. Het komende

seizoen wordt de clubkrant in een kleiner formaat uitgebracht. Naast innovatie een lager

bedrag aan drulcwerk en hopelijk minder verzendkosten.

Oiiderhoudscommfesie

,

'\ Voornaamste taak van deze commissie naast het ad hoc repareren van diverse dingen in

het clubhuis was het afinaken van de vergaderruimte in het clubhuis. Het geraamte

neergezet door een aannemer is door de commissie afgebouwd en ingericht. Hierdoor

beschikt de club over een vergadenuimte zonder dat de overige clubactiviteiten hierdoor

gestoord worden. Tevens is een uitgifteluik gemaakt in de keuken om bij festiviteiten e.d.

een betere verdeling tussen keuken en bar aan te kunnen brengen. Bij de toernooien in het

voorj aai- heeft dit zijn nut al bewezen.

Voor het aanstaande jaar wordt een inrichting van het archief als voornaamste doelstelling

van deze commissie gezien. ..., ,,

Golfpcrikclen

Als laatste dan het onderwerp waar we liever het afgelopen jaar niets mee van doen

hadden gehad. •.,«.•-•-.,

Ofschoon wij van mening zijn dat wij ten opzichte van de golfclub ons uitermate correct

hebben opgesteld en hen bestreden hebben binnen hetgeen als fatsoenlijk te noemen is

hebben wij, als bestuur maar ook ex-bestuursleden , een en ander over ons heen gekregen.

Ondanks afgesproken media-stiltes werd de ene leugen na de andere via de

Zandvoortsche - en de regionale pers over de ZHC uitgestrooid. Afspraken gemaakt met
de golfclub in gesprekken met de gemeente Zandvoort werden na afloop vrijwel altijd

weer ongedaan gemaakt. Oneigenhjke argumenten gebruikt om het gelijk te halen. Als.
,

dieptepunt noemen wij de nieuwjaarsreceptie waarbij onrechtmatig toegang tot het

clubhuis werd. verkregen en de pers reeds ter plaatse was toen het conflict nog moest

ontstaan. Hierbij zijn een bestuurslid en een ex-bestuurslid zwaar geschoffeerd. Ondanks

toezeggingen van het bestuur van de golfclub ten overstaan van de Burgemeester en de

Wethouder is lot op heden geen excuus gevolgd. De Burgemeester van Zandvoort wenste

ten aanzien van de ontraiming geen beslissing te nemen en heeft daarna nog een

halfslachtige bemiddelingspoging ondernomen. Tegen de vereniging is een recht zaak

aangespannen door de golfclub om alsnog tot een huurcontract te kunnen komen. Deze
zaak loopt nog steeds en in beginsel is op 2 oktober as uitspraak te verwachten. De
golfclub heeft haai" intrek genomen bij de handbalvereniging, maai

- mag vanuit de

gemeente nog steeds op ons complex golfen. Deze heeft echter strenge beperkingen
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aangebracht ten aanzien van moment en wijze van golfen en heeft in de afgelopen weken
laten zien ook op te treden indien deze voorschriften worden overtreden. De gemeente

heeft de golfclub de toegang tot ons clubhuis ontzegd en hen gesommeerd "haar" spullen

uit onze bergruimte voor 1 5 oktober as weg te halen. De strijd gaat nu nog slechts over

de velden. Hierbij heeft de gemeente ons het huurcontract opgezegd en aangegeven dat

wij voor 1 september j.1. in het bezit zouden zijn van een nieuw (concept)huurcontract.

Tot op heden hebben wij alleen nog maar de rekening voor de oude huursituatie mogen
ontvangen.

Nieuwe'Leden

Ryanne Aarens - Fahrenheitstraat 10 - 2041 CH Zandvoort - tel 5719981

h-ma Keur - van Lennepweg 38/1 -204 1LK Zandvoort - tel: 57 1 87 1

5

Nieuwe leden Trimhockey

Peter Paardekoper - Kostverlorenstraat 52 - 2042PK Zandvoort - tel 57 16644

Martha Ijzerman - Spechtlaan 3-2111GM Aerdenhout - lel 524237

1

Ineke van de Bergh - Burgers - Kononginneweg 48 - 2012 GP Haarlem - tel; 5325644

Eva van Hijfte - Leidsevaait 508 - 20 14HR Haarlem - tel 5248008

Aly Hoornweg - Herenweg 66 - 2101ML Heemstede - tel: 5287100

Jacqueline Demmers - van Kempenhof 13 - 21 1 1TM Aerdenhout •- tel: 5242345

Ans Schaap - Claus Sluterweg 10 - 2106 BP - Heemstede - tel:5287293

Noortje Persson - Blekervaartweg 76a - 2101 CD Heemstede - tel: 5470503

Siep Lanting -Hogeweg 78 - 2042GJ Zandvoort - tel: 573 1 010
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Wedstrijdverslag Heren 1

Heren 1 - Kraaien 1

Zandvoort 13.15 uur sommige konden de weg niet zo snel vinden ofhadden problemen

met de fiets, maar om 14.00 helemaal compleet stonden we. er.

Maar, laten we het hebben over de pluspunten, want over een 5-0 nederlaag gaan we niet

al te veel uitwijden.

1

.

De wil was er.

2. Rolant stopte een strafbal/ •'
:

3 de derde helft, (alweer gewonnen)

4. Dames i dacht aan ons; mét een gelijknamige nederlaag tegen dezelfde opponent

5

.

Coach Henk heeft nog steeds alle vertrouwen.

6. Kaatsen ging goed (maar dat is een andere sport)

7

.

De spirit is er, dus

toch nog genoeg reden om ons te blijven aan moedigen. Het zit erin, alleen ja soms zit

het mee en soms zit het tegen. - •
-'•:•

Hou ons, en de rest van Zandvoort in de gaten, want we komen er aan.

Ronald + Bernard (want Edwin was al naai' huis, volgende week Hans)

Wedstrijdverslag Heren 1

Zandvoort Hl - Kraaien Hl

f |
Afgelopen zondag was het de tweede wedstrijd van de competitie. Nadat de eerste

wedstrijd tegen Hennes wat ongelukkig verloren is met 4-2 was het nu (huis de beurt aan

de Kraaien. Zonder de geblesseerde Niki ging de wedstrijd voor Zandvoort redelijk

voortvarend van start, lichter na een kwartier kreeg de tegenstander goed vat op het spel

van Zandvoort. Wij kregen hierdoor nauwelijks de gelegenheid om het spel te spelen

zoals dat voor de wedstrijd afgesproken was. Mét de rust stonden we dan ook met 0-4

achter. Het belangrijkste wapenfeit was dat Rolant een strafbal stopte.

Ondanks een paar aanpassingen in het team waren wij ook in de tweede helft niet goed in

staat behoudens een paar uitvallen om onder de druk van de tegenstander uit te komen, de

Kraaien echter konden hiervan nog maar 1 keer profiteren.

De wedstrijd analyserend is het verlies voornamelijk te wijten aan het feit dat het spel van

Zandvoort vooral tactisch nog niet goed in elkaar zit en men elkaar nog niet goed weet te

'vinden'. Maar met een team wat voor de helft uit nieuwe spelers bestaat en het vervallen

van de buitenspelregcl is dat niet zo verwonderlijk. De sfeer en de inzet van het team

echter is goed en ook heeft men zelfkritiek. Dat laatstemet naine is erg belangrijk voor de
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toekomst, want met een relatief nieuw team kan je niet verwachten dat je meteen ,

aansprekende resultaten behaalt. In dit kader geldt dan ook; bij optimale inzet is geduld

een schone zaak.

De coach.
• ******

Bericht vaithct Trinahoekeyfront
,!«;-• r-K! '. :' '•'•'-- (

'

1 ''--

Op zondag 29 september aanstaande speelt het Trimhockeyteam van de zondagochtend

een wedstrijd tegen het team van Haarlem. De aanvangstijd is 1 6.00 uur. Dit is een mooie

gelegenheid voor alle leden om eens kennis te maken met het fenomeen 'Trimhockey' van

de Zandvoortsche Hockeyclub. ••.-;•.

Scouts worden niet toegelaten!

Wedstrijdverslagen van...

Zandvoort Dames 1

Eigenlijk schrijf ik liever een verslag over de vorige wedstrijd en aangezien er vorige

week geen verslag was zal ik om mezelfeen beetje vrolijk te houden op deze

maandagochtend daar maai' mee beginnen. ..... •,,.---...,

Zondag 8 september de Ie wedstrijd dit seizoen en zoals alle jaren gingen wij weer vol

goede moed van start. .
r
.. .-,...- . ip;

De dames van Hoorn vers gedegradeerd uit de 2e klasse,waren vol overtuiging de 3e

klasse weer zo snel mogelijk te verlaten, maar de eerste hindernis was Zandvoort dames

1 die blijkbaar niet zo simpel was, want in de rust stond het 0-0.

In de eerste helft waren er aardig wat kansenover en weer geweest maar bij ons werd het

doel mooi leeg gehouden door onze nieuwe keepster Saskia, en helaas de voorhoede miste

nog net dé scherpte.
.

', "

In de tweede helfl kwamen we steeds meer onder druk te. staan maar, met wat kunst en

vliegwerk achterin bleven doelpunten uit, zelfs een strafbal werd door Hoorn niet benut

doordat onze scheids nog niet gefloten had. ( In ieder geval. 1 hele goeie actie Jeroen ! !)

Nadat we de rust weer een beetje terug hadden in ons spel kwamen ook wij weer aan

aanvallen toe en jawel na een pass van Miranda op Nina die midden in de cirkel vrij

stond, draaide Nina zich om en legde de bal langs de keeper ....

1-0!!!
_

""."_, .'.' .."." * '

','H'
Nog 4 'minuten te spelen dus dat gingen we met meer uit handen geven en inderdaad de
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eerste 2 punten zijn binnen.

Maar dan: zondag 1 5 september, uit, Kraaien, moeilijk te vinden als altijd, nog steeds

geen vriendelijke meiden en het stonk er ook nog steeds. Kortom we kregen er weer zin

in.

De eerste helft hebben we redelijk gespeeld wat resulteerde in een - ruststand.

De tweede helft ging wat minder door kwaad maken over de scheidsrechters werd de

concentratie steeds minder en raakte iedereen uit zijn spel, daardoor kwamen er steeds

v<\ meer tegenaanvallen wat ook resulteerde in aardig wat doelpunten. (0-5 om precies te zijn)

A
Deze wedstrijd gaan we zo snel mogelijk vergeten maai- wat we wel moeten onthouden is

dat we gewoon zo goed mogelijk door moeten hockeyen, al is dat erg moeilijk, maar een

scheidsrechter verander je nou eenmaal niet in 2*3 5 minuten, (jullie zien het ik weet het wel !)

Volgende week, zondag 22 september, thuis tegen Heerhugowaard zijn we van plan de

volgende punten binnen te gaan halen, we kunnen steun van de kant gebruiken !

!

Miranda. .

*********

Wedstrijdverslag van Dames 2

Dames 2 tegen HIC 9

Ook al was het grasveld egaal, gaf het problemen om de bal over te spelen, of de bal te

stoppen. De grassprieten waren iet wat te lang (goed excuus).

Wil's duim heeft het in de wedstrijd moéten verzuren. Eentje van de tegenpartij vond dat

haar duim in de weg zat! ! We waren met z'n tienen en hebben met 4-0 verloren. IIIC was

duidelijk sterker. Vorig jaar hadden we niet zulke problemen met dit team. Pas de 2e

wedstrijd, waarschijnlijk moeten we onze draai nog vinden. Volgende keer zullen we
winnen. Zal Naat wederom topscoorster worden????????????????

Dames 2

******
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Heren 1

1 M. Stoopman (A)

2 RPaap
3 N. Gatsonides

4 J. Gatsonides

5 T. Gatsonides

; o E. Persoon

7 E.van Berkel

8 J.Palma

9 P.Paap

10 R. Roodhart

11 II. Jansen

12 B. Wiekmeijer .

13 J. Wiekmeijer

UP.Wekx

Coach: H.v. Gameren
tel: 5716815

Dames 1

1 H.Plantenga (A)

2 M. Schilpzand

3 M. Dekker

4 C. Koenekoop

5 R. Willigers

|5 S. Faber

7 M. Gielen

8 A.vd. Haak

9 S.Elshout
.

10 S.Bruijn

1 1 C. Elzerman

1

2

S.de Jong

13 M. de Jong

14 N. Turap

Coach: Reiner

teï: 0653294717

Helen 5714485

Heren 2

N.Beijnes(A)

M. Vreeburg

SVBlom

J. Tabemee

P.v.d. Mije

F.v.d. Mije

I Mollerus

8 R. de Goedere

9 T. Retra

10 G.J. Cense '

1 1 R. van Rey
12 MvdBos
13 J. Wilmink

14 M. ïeurlings

15 F. Veenstra

Dames 2

1 M. Fransen (A)

2 N. Welling

3 N. Fransen

4 J. Krijgsman

5 H. Jansen

6 M. v.d. Meulen

7 B. Verbuig

8 C. Oostergetel

9 L.Gerrits

10 W. Gielen '..

1

1

S. Lissenberg

Coach: M. Vreeburg
tel: 571245 ï of

5401795

16-09-1996

Veteranen A
1 T. Gatsonides

2 F. Goezinne

3 J. Krot

4
,
O. van Ekeren

5 B.v.d. Bergen

6 U.v.d. Brink

7 C. Polman

8 R. van Leeuwen

9 II. de Jong

10 J.W. Tuininga

11 J. Vis

12 R. Molenaar

13 G. Steirenburg

14 F.v.d. Haak

Veteranen B
1 IJ. Kleijhorst (A)

2 B. Molendijk

3 B. Cornet

4, B, Schelvis

5 CH. de Muinck

6 . T. Oostwoud

7 F. Dijkstra ; v . y

8 J,P,.y.dWerff

9 J Gerrits

10 O. Kaagman
11 J. vanHemert

IJsbrand

tel: 5717344

i
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Uitslagen Wedstrijddag: 08-septcmber 1996

H/D

Heren 1

Heren 2

Veteranen A

Veteranen B

Dames 1

Dames 2

_Wed»ËlH

Zandvoort 1 - Kraaien 1

Zandvoort 2 - Amstelveen 6

AHiancc A - Veteranen A

Alkmaar B - Veteranen B

Kraaien 1 ~ Zandvoort 1

HIC 9 - Zandvoort 2

uitslag

0-5

UI

9-1

3-1

5-0

4-0

( \

Dames en Heren Aanvoerd(st)crs gaarne

inleveren voor 18.00 uur (op zondag na

De Heer J.C. Meijer

Jhr.P.N. Quarks van Uffordlaan 41

********

ijk)

/

Nieuws van het keepersfront

Hallo, ik zal mij even voorstellen. Ik ben Anna-Marije van den Berkhof en ben op de

zandvoortse hockey club aangesteld om training aan de keepers te gevn. Ik ben twintig

jaar en ik ga nu voor het vierde jaar in de hoofdklasse keepen. Ik ben opgegroeid op

hockeyclub Hilversum, heb mijn kwaliteiten verder ontwikkeld op Laren en kom ditjaar

voor het eerst uit voor hockeyclub Alecto. Afgelopen jaar heb ik ook deel uitgemaakt van

de selectie voor jong oranje Dames.

Vaak als je op een club kennis maakt en verteld dat je keeper bent, hijg je de vraag

waarom ben je gaan keepen. Keepen blijft toch altijd een vak apart en veel mensen

begrijpen dat aparte vak niet. . . .. m
Keepers zijn gek, nietwaar-? Mijn collega uit jong oranje heeft daarom maar haar leven op

papier gezet, in de hoop dat " de spelers" wat meer begrip krijgen voor de keepers. Het

vehaal is typerend voor vele hockeykeepers. Mocht un dooi" dit levensverhaal meer begrip

krijgen voor eventuele keepers in nood, vrees niet en bel mij. Misscliien is het voor uw

keeper nog niet te laat.
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KEEPERS IN NOOD? DRUK OF DRAAI : 020-6812079

Dit nummer is tevens beschikbaar voor vragen over keeperstrainingen! !

!

Het leven van een hockeykeepw ( deel 1)

U vraagt zich waarschijnlijk af- en terecht - waarom ik toch keeper geworden ben. Dat

komt omdat ik uit een echt hockeygezin stam. Niet zo é Ou met twee zoontjes in

selectieteams, eengoldenjetriever die tot de Jop van gèhoorzaamheidklasje behoorde en

* ^ouders actief in het clubleven. Nee, mijn ouders waren actief op een ander gebied. We
- waren thuis met zijn veertienen. Het ene naar het andere vergroeide kindje werd geboren:

de hockeystick zat al stevig in de handjes geklemd. Mijn ouders hadden bewust naar elf

kinderen gestreefd om zo een elftal bij elkaar te krijgen. Handig voor op
"

familietoernooien. Mijn oudste broer kreeg, als eerst geborene, de beste plek toebedeeld

en belande in de spits. Zo werden de steeds minder aantrekkelijke plaatsen in hel veld

vergeven. Ik was het elfde kind en werd dus keeper. Toen er nog een twaalfde telg

bijkwam, omdat mijn ouders besloten hadden dat in verband met ons zware programma

een reserve niet onverstandig was, kreeg ik nog even hoop. Mijn broertje zou de

ondankbarerol van doelverdediger wel overnemen, zodat ik zou kunnen promoveren tot

invaller. Want een plaats op de reservebank was natuurlijk beter dan in het doel. Dat bad

ik op mijn derdejaar al door. Maar zoals altijd werd de jongste verwend en hij hoefde de

kcepersuitrusting niet over te nemen. Hiermee was mijn lot bezegeld, mijn leven getekend

en mijn hernia in aantocht.

(tekst Anaemarie van der Eem, keepster vau Bloemendaal en jong Oranje)
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J/M

JA1

JC1

JEÏ

JË2

MA1

Uitslagen Wedstrijddag : 14 september

MCI

MEI

Wedstrijd

Overbos Al - Zandvoort A

Zandvoort Cl - HBS C2

Zandvoort El -MYBA El

Zandvoort E2 - Overbos El

Zandvoort Al - Overbos A2

Bloemendaal C3 - Zandvoort Cl

MYRA El - Zandvoort El

15-1

15-4

'ff

2-5

1-2

1-2

Inleveren wedstrijdformulicren jeugd

De wedstrijdformulieren van de jeugd moeten op zaterdag ingeleverd worden of in de

'brievenbus' in het clubhuis of bij het wedstrijdsecretariaat.

De wedstrijdsecretariaten zijn:

Jeugd A..C Jeroen Goezinne

van Lennepweg 65/1

2041 LC Zandvoort

tel: 5731239

Jeugd D..F Herbert Fens

Hogeweg 54-10

2042 GJ Zandvoort

tel.: 5718694

Mare Teurlings
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OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Oproep voor Jeugd moeders / vaders die willen komen helpen bij de

KLEDDNGBEURS !!!!!!!!!!!!

De kleding beurs wordt al jaren georganiseerd door vrijwilligers op de hockeyclub

en levert de club toch elke keer een aardig groot bedrag op.

-Maar omdat een paar mensen geen tijd meer hebben zoeken wij dus nog Jei.gd

moeder/vaders die bereid zijn te helpen.

Wat moet er dan precies gebeuren:

1) Uitnodigingen vouwen

2) deze in een envelope doen

3) Per persoon ongeveer 10 - 20 enveloppen wegbrengen.

4) Bespreken hoe er verder gehandeld moet gaan worden.

Op 3 october uitstallen kleding.

Op 4 october helpen met de verkoop.

Ook zoeken wij iemand die ervaring heeft met een COMPUTER.

Heeft U nog wat tijd al is het maar een paar uur kom dan DINSDAG 24 september

tf,m 20.00 uur naar het clubhuis. Heeft U op 3 en 4 october tijd ofeen paar uurtjes

de tijd, meldt u dan aan bij Rosalie Gatsonides: tel 5246224.
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Jongens Al

1 Toine Berendsen

2 Daan Vennoten

3 Dave Meijerink

4 Justin Dekker

5 Robert Faase

% EricGerrits

7 Simon Koper

8 Niels Bakker

9 Toep zuidweg"

10 Joirit Willigere

11 Niek Berendsen

12 Jaap Baan

13 Jeff Groot

14 Robert Schuiten

Coach: Niki Gatsonides

tel: 023-5246224

Meisjes Al

1 Nina Tump

2 Nicole Vermolen

3 Kim van Gameren

4 Aruni Schultz

5 Janine de Ridder

6 Lotus van de Mije

7 .
- Kristien Molenaar

8 Janncke Hulshof

9 Licske Keur

10 Maaike Retra

1

1

Vanessa Spolders

1

2

Domminique van Eldik

Coach: Jeroen Wilmink

tel: 023-5316163

Meisjes Cl

1 Ilse Tennissen
"

2 Mariske Boukes

3 Deborah van densen

4 Harriëtte van dee Sluis

5 Raja Idmalek

6 Sanne Jongert

|| Ilja Noltee

8 EileenvanOene

9 Rosalie Rückert

10 Intan Samsuria

1

1

Fabiënne Scipio Bltime

Coach: Helen Plantenga

tel: 5714485

Meisjes El (8E)

1 Grace Meijer

2 Sanne Zaadnoordijk

3 Marlies Heule

4 Eveliene Jongert

5 Sylvia Laarman

Jongens El (8E)

1 Gijs Vlasman

2 Suno Yu •

3 Robert. Jan Kreuger

4 Remco Derr

5 Nick Verhoef

6 Martin Goode

7 Kevin Miezenbeek

8 Jeffry Jodhabier

9 David Jansen

10 Daan Déenik

Coach: Henk Goode

tel: 5718647

6 Merel Paardekoper

7 Terry van Loenen M.

8 Danielle van Hoek

9 WendyLuttik

10 Anouke van Deuiscn

Jongens Cl

1 Thomas van Gameren

2 Mike Heule

3 ,
Maarten Koolstra

4 Mare Paardekoper

5 .
Stefan Verhoef

6 Martijn de Wolff

7 Frank Zaadnoordijk

8 Mare Zaadnoordijk

9 Martijn Aarens

10 Khalid Idmalek

1

1

Frank van Wamelen

12 Steven Groot

13 Nick Goode

Coach: Woltcr Heule

tel: 5712248

Jongens E2 (6E)

1 Sheldon Gebhard

2 Tim van Es

3 Krwin Aarens

4 Tristan Ilanning

5 Julian Vork

6 Bas de Jong

Coach: Hcnry van Elk

tel: 5714657

Coach: Harry de Jong

tel: 5718637

Coach: Eric Meijer

tel: 5717924
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Zaterdag 21 september is er een Beurs voorHOCKEYKXEDEVG,
HOCKEYSCHOENEN e.d.

De spullen worden ingenomen vanaf 9.00 uur tot 1 1 :00 uur.

De verkoop is vanaf 1 1.00 uur tot 1 3.oo uur Q

Dit alles gebeurt in het clubhuis. *||

info. tel: 57 1 6815 of 571641

4

•'

JöIiltPi
'(--'•-

.+ ******* '^gmTfrê

Wedstrijdverslag Meisjes El

We hebben gewonnen van Myra. liet eerste doelpunt werd voorgespeelt door Merel. En

hij werd gemaakt door Evelien.

En toen was de eerste helft afgelopen. Toen maakte Grace een doelpunt. En toen maakte

de tegenpartij een doelpunt. Net op het nippertje. En we hebben heel leuk gespeelt.

Groetjes van Evelien.

Wedstrijdverslag Meisjes Cl

Wat een pech onderweg! !

!

Eerst Harriette die viel van d'r fiets want d'r voet gleed van d'r trapper dus.. ..boem! En

toen haar voet tussen de spaken. Het volgende probleem was dat Lies een bloedneus had

en het bleefmaar bloeden, het leek el een kraan, Toen kreeg Fabienne een lekke band.

Eindelijk 1 5 minuten te laat begon de wedstrijd, In de eerste helft gleed Ilse uit en toen

was het 1 -0 !

In de tweede helft werd het 2-0.

EN hel was niet een vrijdag de 1

3

e
.

Doeg , Groetjes van Harriette, Raja, Mariska en Dëborah.

e
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Wcdstrijdvorslag meisjes Cl

Het ia dat het vandaag zatendag 14 september is maar als je zo leest wat er allemaal

tepTtóhtmgLaanqe lek of Harriêtte dt voet gleed van de trapper ofen kwam tassen

deuren Gelukkig was 't met emshgm reden we gezamenlijk verder. Nog 8» 5

££» later teeg lies een zware bloedneus, weer even pauze voor de meiden, alleen

jTSdestopteniet. Dus de moeder van Ra,a bleef b,j haar en wy gmgen oP naar

Cemenlal. Daar aangekomen hadden ze de ballonnen al voor ons uitgehangen, alleen

't bleek niet voor ons te zijn maar voor de gouden Olympiërs.

lloSen omgekleed en wel op t veld, begon de scheidsrechter dat we Ie laat waren, ,k

uitleaaen wat er gebeurd was maar dat kon ze met waarderen.

VoSousiasme begonnen we de wedshijd. He, ging echt onw,js lekken «tab dat we

op gras moesten. Een paar eeht goete kansen werden net gennst jammer, alleen

BtoLendaal kwam 4 paar keer in onze enkel en maakte jmst 1 doelpunt, peeh gehad.

De rust ringen we dus ook in met een 1-0 achterstand. .,,,,, i

EvenwafdSL en wat aanwijzigen en op naar de tweede helft, Meiden he leek wel

alsof er wat inhet water zat, jullie gingen nog feller spelen, die meiden van»«"
wSen met wat hun overkwam, we hadden een groot veldoverwA alken is hetjammer

dat we X met kunnen afmaken, ze gaan ofnet mis ofze gaan over^ baai;l

In 't algemeen gaat 't 'n stul beter als vorige week, ben bemeuwd hoe t dan volgende

week eruit ziet, 99.9 % winen natuurlijk! ! !

!

Groetjes Helen.
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SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY - GOLF
TENNIS - SKI

i

Gretha de Bruijn Sport
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon-. 319533

Wilhelminaslraat 56
postbus 146

2000AC haarlem

telefoon 023-31 47 55

dt7-i

Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

van ouds "de Baarsjes"

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koffie besteld,

stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkas!

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande koffie maar steunt

U ook Uw hockey club!

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliede

tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg

023-282000

Zvanlentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,

2041 CB Zandvoort

Tel. 02507- 15346

OOK BIJ
ONS

WERKT
TEAMWORK
HET BEST.

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv

Waarderweg 45, Postbus 802, 2003 RV Haarlem
Telefoon 023 18 71 00. Telefax 023 - 3 1 73 68.

ph—'

—

\ 't
• t~~»—»
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club ragritime
nr.Q

STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 02507- 18888
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